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INLEDNING
Räddningstjänstinsatser vid civila oroligheter är detta något som vi inom Svensk
räddningstjänst kan bortse ifrån? Vi kan ju fråga brandförsvaret i Göteborg om sina
erfarenheter från EU toppmöte samt Stockholms brandförsvars förberedelser inför EM i
fotboll –92. Vad säger Arbetsmiljöverket och SRV om säkerheten för brandpersonalen vid
insatser vid civila oroligheter?
Min uppfattning är att detta inte kan ignoreras så länge till med dagens globalisering. Vi ser
en allt snabbare spridning av nyheter via Internet och TV. Det gör att händelser utanför
Sveriges gränser snabbt sprider sig hit och likasinnade kan ansluta sig till en missnöjesyttring.
Det finns flera exempel på detta dom senaste åren t.ex. gripandet av kurdledaren Abdullah
Öcalans –99, vilket resulterade i omfattande oroligheter i Europa och till vis del i Stockholm.
Hur länge kommer Sverige, som alltmer involverar sig utrikespolitiskt, att vara förskonade
från allvarliga händelser EU toppmötet gav en viss försmak till vilka insatser som kan bli
aktuella.

BAKGRUND
På Långfredagen 1998
undertecknades
fredsavtalet som
avslutade 30 års
oroligheter på Nord
Irland. Avtalet skrevs
under av dom ledande
partierna i Nord
Irland. Avtalet
sanktionerades sedan
genom en
folkomröstning i
republiken Irland och
på Nord Irland i maj
1998. Detta hade då
föregåtts av en ensidig
vapenvila från IRA
sedan 1994.
Oroligheterna har
pågått sedan i slutet av
1960-talet där över
3’600 personer har
blivit dödade och mer än 30’000 skadade. Irland blev självständigt från Storbritannien 1921,
sex av nio grevskap på norra delen av ön stannade dock kvar i under brittisk flagg. Detta då
den protestantiska majoriteten krävde det, protestanterna utgör 57 % av den norra delen.
Oroligheterna blossade upp under slutet av 1960-talet när den Katolska Irländska Armen, IRA
grep till vapen för att återförena den norra delen med republiken Irland. Det som fortfarande
kan orsaka oroligheter är den marsch som Oranienordern genomför varje år den 14 juni för att
fira slaget vid Boyne där Kung Wilhelm av Oranien besegrade katolikerna 1690. Denna
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marsch inleder säsongen med olika aktiviteter varje vecka t.o.m. september. T.ex. så bränner
man ett stort antal brasor (”Majbrasor”) för att fira olika historiska händelser.

Northern Ireland Fire Brigade
Jag besökte Los Angeles och LA Fire Department 1992 i samband
med att kravallerna, efter frikännandet av dom tre (vita) polismän
som gripit Mr Rodney King efter en biljakt i LA, just avlutats. Deltog
hösten 1992 på en konferens för Californias brandchefer som LAFD
ordnat och där man ingående beskrev dessa händelser och redovisade
sina slutsatser. Jag har beskrivit detta i en artikel i Brand & Räddning
1992. Jag har även haft förmånen att få besöka Northern Ireland Fire
Brigade, NIFB hösten –99 samt i början av oktober 2002 för att
studera Fire fighting operations during civil disturbance. Detta genom
två stipendier, dels från EU kommissionen 1999 samt från Kaare
Brandsjö stipendiefond och genom Stockholms Brandförsvars välvilliga inställning genom
möjlighet till ledighet för studieresan. Dessa studier har inkluderat att se hur NIFB planerar
och förbereder sig och sin personal inför marschsäsongen som inleds i juni. Studien har till
viss del även inkluderat NIFB taktik vid bombincidenter.
Northern Ireland Fire Brigade representerar ett tvärsnitt av befolkningen med c:a 40%
katoliker och 60% protestanter anställd. Det har historiskt inte föranlett några problem inom
NIFB med olika religös bakgrund på personalen. Det har funnits ett fåtal exempel på samröre
med paramilitäriska grupper eller kriminell verksamhet.
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Sedan mitt tidigare besök 1999 hade man vidareutvecklat två tidigare standardrutiner, SOP:
The tactic in Civil Disturbances ´88´situations, och Incidents involving improvised explosive
devices (IEDS) ”77” situations. Dessa två rutiner var utarbetade efter den samlade erfarenhet
som NIFB brandbefäl samlat på sig under 30 års oroligheter och är därmed väl förankrade i
organisationen.
Senior Divisional Officer Louis B Jones har gett ut en rapport, ”Reading the riot act, reducing
the risk to firefighters at civil disturbances”, med samlade erfarenheter och slutsatser. Det har
renderat i den utveckling av standardrutiner som beskrivits ovan samt även implementering av
nya rutiner.
Man har utvecklat ovan rutiner ytterligare samt infört en ny standardrutin för civila
oroligheter (Civil disturbance), med bemanning av ledningsrummet (Strategic Command
Room) vid indikation på inträffade händelser eller som förberedelse inför förväntade
oroligheter t.ex. vissa högtidsdagar på året. Strategic command ger support till
ledningscentralen samt enheterna på fältet. Man samlar information och sammanställer dessa
för operativt stöd, insatsen tas inte över från yttre befälet. En riskbedömning göres inför
marschsäsongen där man samanställer information om antalet marscher samt marschvägar om
det föreligger några specifika hot. En riskbedömning görs av ansvarigt befäl på platsen vid
varje enskild insats där oroligheter förekommer. Beslutas om insats tas av räddningsledaren
på platsen (Incident Commander). Även logistik med extra släckfordon och material
strategiskt utplacerad och kommunikations vägar till ledningscentral m.m. är beskriven .
Det finns fortfarande (2002) områden dit Polisen inte åker utan militäreskort. En
militärhelikopter flyger ut Polispersonal till en skadeplats och förser dom med bevakning
under uppdraget.
Erfarenheterna och rekommendationerna från NIFB täcker inte civila oroligheter vid politiska
möten, stora idrottsevenemang eller musikevenemang. Jag anser trots det att dom
rekommendationer och standardrutiner som NIFB har utvecklat från sin långa erfarenhet väl
täcker även dessa händelser, möjligen kan smärre anpassningar vara nödvändiga. Lokala
skillnader kan göra att vissa standardrutiner måste ses över för att kunna anpassas.
Min slutsats bygger till största delen på rutiner vid civila oroligheter, dessa kan även till stora
delar vara tillämpliga på bombincidenter. Stora delar av standardrutinerna vid civila
oroligheter används också vid bombincidenter. Där man kanske anser att den största risken är
en möjlig andra laddning (secondary devise). Det har historiskt visat sig att man ofta placerar
en andra laddning där man antager att (framförallt) Polisen samt räddningstjänsten skall ha sin
uppställningsplats. Brandförsvaret medverkar normalt bara vid incidenter där en bomb har
exploderat och det finns skadade eller brand har uppstått. NIFB deltager inte med automatik
med styrkor vid bombhot endast på speciell begäran från Polis och där man kan antaga att det
kan bli fråga om insats. Polisen är alltid, som i Sverige, ansvarig för en insats vid bombhot.
En del av denna problematik togs upp i samband med rapporten till European Commission
från föregående besök 1999.

POLISEN
Förhållandet till polisen är styrt då man inte önskar att
brandförsvaret skall uppfattas som att samarbeta med polisen.
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Brandförsvaret grupperar aldrig tillsammans med polisen inför en insats då detta kan
uppfattas av de olika grupperna som att man samarbetar. En annan anledning till att inte
samgruppera med Polisen är att dom ofta är måltavla för missnöjesyttringar från de olika
grupperna och blir utsatta för attacker med bensinbomber, stenar etc. Vid en eventuell attack
mot Polisen så kan därmed brandförsvaret göra en insats från sin egna tillbakadragna
brytpunkt.
Räddningstjänsten samarbetar dock med Polismyndigheten på ledningsnivå med
samverkansbefäl i deras kommunikationscentraler. Ett visst informationsutbyte, mellan
polisen och brandförsvaret, förekommer också som förberedelse inför marschsäsongen i juni
– september.

CIVILA OROLIGHETER
Dom oroligheter som uppstår i samband med
framförallt marschsäsongen är tämligen lokalt
geografiskt betingade. Det är ofta i och kring
segregerade bostadsområden som tumulten
uppstår. En anledning till uppståndelse är den
marsch som Orangeorden genomför varje år i juni
för att fira segern vid Boyne. Traditionellt så går
den genom ett katolskt område vilket skapar
konflikt. På senare år har myndigheterna försökt
förmå dem att ändra färdväg för att minska
spänningen.
Det finns också sociala orsaker till att det uppstår
spänning mellan dom två religiösa
grupperingarna. Den katolska delen av
befolkningen och katolska områden har generellt
sett en lägre levnadsstandard än i protestantiska
områden. En högre grad av arbetslöshet samt ofta
lägre inkomst per familj och är barntätare. Trots
en politisk vilja att integrera de olika religiösa
grupperna med varandra så sker en segregation i
de olika stadsdelarna. Segregationen kan ibland
vara aktiv för att sära på de olika grupperna och i
andra fall frivillig då man från individens sida
önskar bo med likatänkande. Utav dessa
anledningar finns det stadsdelar som är företrädesvis Katolska eller Protestantiska.
Stadsdelarna är ofta endast är åtskilda av en lokalgata eller genom ett högt (6-7m) stängsel det
finns även stadsdelar som är åtskiljda av höga murar (Jmf berlinmuren). Denna segregation
gör sig tydlig när man åker genom Belfast och ser de olika flaggorna eller kantstenen målad i
patriotiska färger. I vissa områden kan man också finna stora målningar (murals) på
husfasaderna som också avslöjar religiös tillhörighet. Målningar som har avbildningar av sina
frihetskämpar och ofta med ett budskap till den brittiska överhögheten eller IRA.
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LOKAL SAMVERKAN

Räddningstjänsten försöker att samverka med lokalbefolkningen för att erhålla information
och eventuella garantier för att kunna arbeta på skadeplatsen. Säkerheten för insatspersonalen
har hög prioritet där man hellre återgår till stationen än att försöka göra släckinsats där man
kan misstänkas bli utsatt för våldshandling.
NIFB och Fire Brigade Union (facklig part), FBU har etablerat en arbetsgrupp (Civil
Disturbance Working Party, CDWP) som har som uppgift att titta på dessa frågor och utarbeta
rutiner för hur man skall hanterad dessa insatser.
Man kan konstatera att NIFB har kommit längre än andra brandförsvar i England med
standardrutiner och utbildning för denna typ av insatser.
NIFB har genomfört en utbildning insats för sina anställda, med tonvikt på befälen, som skall
genomföras årligen. IRA skrev på ett avtal om eldupphör 1994 vilket har medfört att antalet
incidenter med explosioner kraftigt har minskats och därmed har erfarenheter från dessa
insatser för personalen sjunkit. Det gör att man nu har nya befäl som inte har någon erfarenhet
av bombincidenter samt begränsad erfarenhet av oroligheter som behöver utbildas. Her
Majesty’s stationary office, Management of health and safety work regulations
(”arbetsmiljöverket”) samt Her Majesty’s Fire Service Inspectorate (”SRV”) har utarbetat
riktlinjer för arbete vid civila oroligheter. T ex finns riktlinjer hur fordonen skall vara
utrustade med skydd i form av krossäkert sidoglas och skydd innanför vindrutan mot splitter
(plastfilm), dörrarna försedda med invändiga lås. Utvändigt skydd i form av galler
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rekommenderas inte då det har en tendens att dra till sig skadegörelse på fordonen. Man
rekommenderar även att personalen skall vara fullt påklädd med hjälm och visir nere vid färd
till en olycksplats. Polisen i Sverige kommer (efter Göteborgskravallerna) att förse sin
personal med helkroppskydd för att kunna agera vid civila oroligheter samt överväger att
förse sina fordon med skottsäkra rutor.
NIFB har initierat ett program för att öka invånarnas förståelse för brandförsvaret och deras
roll vid insatser. Genom att försöka nå ut till ungdomarna och där informera dem om
brandförsvarets neutralitet och agerande samt dessutom skapa personliga relationer till dem
vilket skall medverka till ett positivt bemötande på skadeplats.
Antalet insatser och skadade brandmän har kraftigt ökat de sista två åren trots fredsavtal och
ny lokal regering. Det är insatser vid lokala oroligheter (kvarters vis) som har ökat där
framförallt ungdomar kastar sten och flaskor på brandmän och fordon. Våldet är idag mer
lågintensivt än tidigare. Man förklarar det genom att de ”politiskt ansvariga” (paramilitära
grupperna) har tappat kontrollen i sina respektive områden och de ”politiskt aktiva” ofta
agerar efter eget godtycke och inte som sina ”presidier” beslutar. NIFB anser dock inte att
stenkastningen är riktad som en missnöjesyttring gentemot brandförsvaret utan mer
ungdomligt oförstånd där föräldrarna inte tar sitt ansvar för sina barn. Ett stort problem i
sammanhanget är drog och spritmissbruk allt längre ner i åldrarna. En personlig reflektion är
att en lägre närvaro av militär kan göra att man istället riktar sitt missnöje mot Brandförsvaret
som utgör en del av etablissemanget.
STANDARDRUTINER OCH TAKTIK
Det eskalerande problemet med våld emot brandförsvaret har gjort att man endast ingriper där
man inte riskerar att bli attackerad antingen genom att Polisen kan säkra området eller att en
lokalt ansvarig person kan
garantera säkerheten. Innan
man angör skadeplatsen gör
ansvarigt befäl en
riskbedömning. Det kan
innebära att man parkerar ett
kvarter ifrån och befälet
promenerar fram och gör en
OBBO innan någon insats
påbörjas.
Liksom i Los Angeles -92 så
lämnar man regelmässigt
bränder som inte hotar att
sprida sig eller där människoliv
inte är i fara om brandförsvarets säkerhet är hotat. I Los Angeles –92 var beslut i stort att inte
ingripa mot bränder som inte hotar att sprida sig eller sprida sig till privata fastigheter eller
där människoliv inte är i fara. Under dom fyra dagar som oroligheterna varade så hade man i
Los Angeles kontinuerligt c:a 25 bränder som brandförsvaret inte bekämpade.
Kommersiella fastigheter har inte samma prioritet då dessa ofta är målet för demonstranterna
och att släcka dessa motverkar deras mål och gör brandförsvaret till potentiell måltavla. Ett
exempel på detta kan vara att under marssäsongen (juli-september) så bränner man ett stort
antal bål (”Majbrasor”), brandförsvaret släcker inte dessa utan låter dem brinna ut och
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skyddar intilliggande fastigheter mot brandspridning. Det är ett sätt att tillmötesgå kravet på
att få demonstrera samt att brandförsvaret inte hamnar i fokus och därmed äventyrar sin egen
säkerhet eller neutralitet.
I taktiken ingår även att man alltid placerar sina
fordon så att man omedelbart kan retirera samt
använder ett minimum av utrustning eller opererar
från brandpost. Chauffören sitter kvar i eller befinner
sig i omedelbar närhet av fordonet med motorn igång.
Det finns inget synligt fysiskt skydd i from av galler
då erfarenheten är att detta endast drar till sig
skadegörelse. Även alla skador på fordon som uppstår
repareras omgående (24 tim mekaniker jour) eller
fordonet tas ur trafik. Det har visat sig att synligt
fysiskt skydd samt tidigare skador på fordon
attraherar fortsatt skadegörelse.
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Slutsats
Nedan slutsatser är en sammanfattning av dom rekommendationer som Norhern Ireland Fire
Brigade gör för insatser i dessa miljöer samt min egen tolkning av deras rutiner.
•

Min slutsats med anledning av de olika besöken till Nord Irland samt i Los
Angeles –92 är att räddningstjänsten måste uppfattas som neutral för att
kunna arbeta på ett för oss säkert sätt.

•

Vid kunskap om större händelser bör organisationen förstärkas så att den
normala verksamheten kan fortgå utan att påverkas. Vilket innebär att extra
resurser kallas in i form av personal och fordon. Stabspersonal för
tjänstgöring i inre och yttre ledning. Man utser samverkansbefäl till polisens
ledningscentral och för operativ ledning.

•

För att uppfattas som neutral bör räddningstjänsten inte operera tillsammans
med Polismyndigheten vid civila oroligheter. Man bör inte samlokalisera sig
på uppställningsplatser eller på brytpunkt (om möjligt). Det kan t.o.m. vara
tveksamt med framskjutna enheter utan man kan troligen operera från
brandstationerna som normalt redan är strategiskt placerade. I annat fall
opererar brandförsvaret från en egen uppställningsplats. En
uppställningsplats som är förlagd utanför risksonen, dit man inte riskerar att
oroligheterna når, ej heller i närheten av en polisstation eller
polisgruppering.

•

Säker färdväg. Konsultera med Polisen om var oroligheterna är och vilka
områden som är drabbade. Detta kan innebära att brandförsvaret får köra en
omväg för att nå skadeplatsen och/eller fordon får göra angrepp från olika
håll från olika uppställningsplatser.

•

Samarbetet mellan Polismyndighet och räddningstjänsten bör ske på
ledningsnivå i sambandscentraler eller operativ ledning med
samordningsbefäl.

•

Överväga om brandpersonal skall operera med eller utan polisskydd.
Polisbevakning kan i vissa fall attrahera mobben och därmed även försvåra
brandförsvarets arbete på skadeplats.

•

Brandförsvaret skall ej assistera Polisen med personal eller utrustning. T.ex.
om Polisen behöver assistans med att rensa en gata från bråte eller låna
utrustning för att utföra arbetsuppgifter.

•

För att uppfattas som neutral kan det vara nödvändigt att inte ingripa där
bara materiella värden är drabbade eller hotade och/eller inte ingripa där
bara kommersiella värden är drabbade eller hotade. Ansvarigt befäl bör alltid
göra en riskbedömning innan en eventuell insats påbörjas, om möjligt ta
kontakt med ”ledare” i folkmassan som ger sitt medgivande till en insats
från räddningstjänsten sida. En insats från räddningstjänsten sida utan
medgivande av ”ansvarig” person kan uppfattas som rent provocerande mot
folkmassan.
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•

Vid civila oroligheter bör en klar instruktion utfärdas om hur brandförsvaret
taktisk skall agera vid eventuella insatser. Vem ger order om insats lokalt
befäl eller högre befäl? När skall insats göras? Ska alla bränder släckas? En
instruktion/order som blir känd av all personal innan eventuell insats. Ett
Beslut I Stort fattas av jourhavande chef eller RL innan oroligheterna startar
eller i samband med att dom startar. Inga insatser bör göras innan BIS är
fattat.

•

Räddningstjänsten gör efter en egen riskbedömning insats vid bränder eller
andra nödlägen som är livshotande eller hotar privat egendom för tredje man
eller när skadan hotar att sprida sig till angränsande egendom. Materiella
kommersiella värden räddas regelmässigt inte, om inte egen säkerhet kan
garanteras, då dessa normalt är ”mobbens” måltavlor. Brandpersonalens
säkerhet går för materiella värden. Gör inga insatser om det inte finns någon
spridningsrisk, t.ex. bilbränder, sopcontainers eller papperskorgar.

•

Gör inga insatser emot folksamlingens uppenbara vilja, det förvärrar enbart
situationen och riskerar egen säkerhet. Personalen och framförallt befälet bör
göra vad som står dem möjligt för att undvika konfrontation med ev.
folksamling och därigenom förvärra situationen. Försök erhålla
folksamlingens medgivande till dom åtgärder ni ämnar göra.

•

Enskilda enheter har genom BIS order att inte agera på egna insatser, alla
insatser skall samordnas genom larmcentralen och staben. Minsta enhet skall
vara en släckenhet med eget befäl och fyra-fem man för egen säkerhet.
Befälsbilar skall ej åka som egen enhet för att t.ex. rekognosera. Vid ett
större antal insatser på en geografiskt begränsad yta (kvarter eller liknande)
kan ett yttre befäl på plats göra prioriteringen vilka insatser som skall
åtgärdas.

•

Vid insats bör fordon och personal placeras så att reträtt omgående kan
göras. Om möjligt operera från brandpost med ett minimum av utrustning,
som kan lämnas kvar, och ett minimum av personal. Försäkra sig om att den
reträttväg som valts alltid är tillgänglig, och omgående omgruppera om den
riskerar att stängas av. Fordonen bör stå med motorn igång och chauffören
vid ratten eller i omedelbar närhet för ögonblicklig avfärd. Avdela personal
som håller omgivningen under uppsikt.

•

Fordon och personal bör vara tydligt utmärkta för tydlighet för att undvika
missförstånd. Undvik även att använda ljud- och ljussignal under
framkörning.

•

Full skyddsutrustning skall bäras vid framkörning.

•

Eventuell skyddsutrustning på fordon bör placeras så att den inte är
iögonfallande. T.ex. inga synliga galler hellre plastfilm på insidan av
rutorna. Fordonen skall vara hela och rena och omedelbart repareras eller
tags ur trafik vid skada för att inte attrahera skadegörelse. Avtal upprättas
med jourverkstäder för reparationer dygnet runt.
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•

Alla presskontakter sker via pressbefäl. Vid direkta frågor från journalister
besvara frågorna utan spekulation och tänk på att inte lämna ut känsliga
uppgifter. Hänvisa till pressbefäl eller högre befäl på plats för följdfrågor.

Särskild rutiner vid bombhot samt explosioner.
•

Polisen är ansvarig för skadeplatsen.

•

Använd ej radio/mobiltelefon innanför riskområdet om ej Polisen gett sitt tillstånd.

•

Ställ upp på säker plats (riskområde) konsultera Polis och eventuella beslutsstöd
för riskområde. Parkera så att ni ej kan se den potentiella bomben och i skydd av
byggnader.

•

Tänk på vart en ev. tryckvåg kan ta vägen och studsa.

•

Var vaksam på risken för andra laddning. Konfirmera alltid med Polisen att
området är genomsökt och rensat innan egen insats göres.

•

Under inga omständigheter skall brandpersonal öppna soptunnor eller väskor för
att konfirmera något innehåll. Personalen skall absolut inte röra eller flytta på
paket eller föremål i området. Var misstänksam mot något som inte tillhör det
normala på platsen.

•

Förbered insats. Samtliga personal är klädd för omedelbar insats. Rekognosera
vattenförsörjning bygg upp slangsystemen och koppla brandpost om lämpligt.
Rökdykarna sitter färdigklädda klara för insats.

•

Vid eftersök efter en explosion tänk på att offer kan slungas långa sträckor.
Eftersök måste därför även ske på tak på omkringliggande byggnader.

Ett nytt besök har under marssäsong har diskuterats med NIFB för att studera den operativa
verksamheten. Hur personalen och brandförsvaret förbereder sig fysiskt för den ankommande
säsongen och hur man hanterar dessa insatser. Men i skrivande stund kan jag inte säga när det
kommer att ske.
Jag har här endast delgett er sammanställningen om taktik vid civila oroligheter men det som
jag inte har tagit upp ingående är agerandet vid bombhot eller explosioner. Mycket av det som
har tagits upp kring civila oroligheter är detsamma vid bombhot samt explosioner.
NIFB kommer att få ta del av en engelsk översättning av denna rapport.
Denna rapport och besök till Northern Ireland Fire Brigade hade inte varit möjlig utan både
ekonomiskt bistånd från Kaare Brandsjö stipendiefond samt Stockholms Brandförsvar
välvilliga inställning. Min förhoppning är att denna rapport kan bidraga till att öka säkerheten
för brandpersonalen i Sverige vid denna typ av insatser. Vi kommer i framtiden allt oftare att
konfronteras med situationer som dessa. Vi läser varje vecka i tidningarna om
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demonstrationer som har urartat där missnöjesyttringar har lett till våld. Vid dessa tillfällen
finner också Polisen allt oftare tillhyggen och även sprängmedel.
Vi inom räddningstjänsten måste förbereda vår organisation för insatser vid civila oroligheter
så att vi kan utföra våra arbetsuppgifter på ett för oss säkert sätt.

Brandförman
Stockholms Brandförsvar
Sven Johnson
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Definition civila oroligheter (författaren fritt översatt)
All intervention mellan allmänheten (oavsett antal) som resulterar i skadegörelse på egendom
, psykoligisk eller fysisk skada på brandpersonal eller allmänhet.

Bilagor
Improvised explosive devices, IEDs. ”77”s
Civil Disturbance “88” rev: 1999
Civil disturbance categorisation, brigade circular No 2002, July 2002 issue 2.

Referenser
Assistant Chief Fire Officer Louise B Jones
Assistant Divisional Officer Brian Greer
Conny Beikirleim, ICTU, international Committee of trade unions
Referenslitteratur
Reading the riot act, reducing the risk to fire fighters at civil disturbances; Senior divisional
officer Louise B Jones.
NIFB health and safety, Management of health and safety at work regulations (NI) 1992, Risk
assessment No: 475.
NIFB, The reporting & statistical analysis of civil disturbance Incidents. July 2002.
NIFB Standard operating procedures No: 9, Incidents resulting from sustained civil
disturbance.
NIFB, Proposed draft: Reducing civil disturbance related incidents and improving the
brigade’s community relations. Assistant Divisional Officer Johns Wilson, Cadogan station.
July 2002.
Protokoll från Arbetsgruppen; Fire-fighter safety at civil disturbances.
Incidents resulting from sustained civil disturbance, Standard operating procedure No:9
Webbsidor med information om konflikten samt brandförsvaret.
Northern Ireland parliament http://www.ni-assembly.gov.uk/
The Cain project http://cain.ulst.ac.uk/
Northern Ireland Fire Brigade: http://www.nifb.org.uk/
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